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APROVADO
RESUMO DO PROJETO

0009/2020
DO QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS DE... 
EXERCÍCIOS CRÍTICOS NO CAMPO DO LIVRO, DA 
LEITURA E DA LITERATURA

FABÍOLA RIBEIRO FARIAS fabiolarfarias@gmail.com (31)99711-8992 LITERATURA PUBLICAÇÃO DE LIVRO R$62.314,90

O projeto contempla a escrita, a edição, a publicação e a distribuição gratuita, com eventos de 
lançamento, em formato impresso e eletrônico, do livro intitulado, provisoriamente, “Do que 
falamos quando falamos de... Exercícios críticos no campo do livro, da leitura e da 
literatura”, com 52 verbetes, escritos por pesquisadores e profissionais com experiência e 
conhecimento sobre o tema.

0010/2020 LIVRO ARTE NA INFÂNCIA INSTITUTO AVIVA aviva@aviva.org.br (31)3476-6022 / 98896-0928 ARTES VISUAIS PUBLICAÇÃO DE LIVRO R$79.138,89

Este Proj. publica 3000 livros Arte na Infância com 164 páginas e vídeos ilustrativos online. 
Doa 1850 livros p/ Escolas Municipais e C. Culturais. Comercializa 1.000 livros a preço 
popular. Promove a CULTURA DA INFÂNCIA, publica obras de Arte realizadas por 
crianças no Proj Cultural, homônimo, Arte na Infância desde 1999. Livro de Arte e, 
paradidático ensina Linguagem Visual, Artes Plásticas.

0013/2020 MOSTRA BENJAMIN DE OLIVEIRA NAPELE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA gilbran@napele.com (31) 3227-1187 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$144.580,00

O presente projeto pretende realizar uma edição da Mostra Benjamin de Oliveira, em 
novembro de 2021. Trata-se de um festival com proposta de ser um espaço de difusão e de 
valorização do trabalho de artistas negros. A Mostra será realizada em quatro espaços 
culturais de Belo Horizonte, com entrada gratuita, e contará também com ações formativas.

0015/2020 PINGUIM CAFE PINGADO FILMES LTDA ana@cafepingadofilmes.com.br (31)3267-6645 / 98822-9099 AUDIOVISUAL FILME DE CURTA-METRAGEM R$97.423,00

Produção do filme de curta-metragem “Pinguim”, através do qual pretende-se abordar o 
processo humano de aceitação da morte e a valorização das relações LGBTQ+ ao mostrar 
para o público uma história poética de amor e perda com um casal homoafetivo não 
estereotipado. Com duração de até 15 minutos, o filme será finalizado em DCP e Full HD e 
será inscrito em festivais e nacionais e internacionais.

0019/2020
CINEBH - MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE 
BELO HORIZONTE

UNIVERSO PRODUÇÃO LTDA
up@universoproducao.com.br/ 
raquel@universoproducao.com.br

(31)3282-2366 AUDIOVISUAL MOSTRA R$146.851,31

A CineBH apresenta-se como instrumento de formação, reflexão, exibição e difusão do 
audiovisual em diálogo e com a presença de outros países. Presta homenagens, exibe mais de 
50 filmes nacionais e internacionais, pré-estreias e retrospectivas, promove debates e 
encontros de coprodução internacional, realiza oficinas, workshops, Mostrinha de Cinema, 
Sessões Cine-Escola e atrações artísticas.

0031/2020
"MEU INTERIOR - SHOWS E ENSAIOS ABERTOS " - 
SIDNEY GRANDI E BANDA

SIDNEY GRANDI DE MORAIS sgm1948@hotmail.com / sidneygrandiprojetos@gmail.com (31) 3344-6181 MÚSICA
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$89.000,00

O Show ‘Meu interior’ é uma proposta de divulgar o seu mais novo CD - 4º da sua carreira. 
Nesse Show, Sidney, compositor e cantor mineiro de 71 anos, de BH, traz à tona toda sua 
memória de infância e adolescência quando passava férias na casa de seus avós, no interior.É 
uma viagem nessas memórias, onde valoriza e exterioriza tudo que viveu, viu e sentiu, através 
de suas composições simples.

0032/2020 CURTA CIRCUITO - MOSTRA DE CINEMA DANIELA FERNANDES ALVES coordenacaocurtacircuito@gmail.com (31)3226-9625 / 99805-9625 AUDIOVISUAL MOSTRA R$147.500,00

O Curta Circuito é uma Mostra de Cinema que em 2020 completa 20 anos. É uma das 
mostras audiovisuais mais antigas de BH. Exibe exclusivamente obras feitas no Brasil, de 
qualquer ano, sempre com entrada franca, resgatando obras importantes da filmografia 
brasileira. Promove após as sessões debates com diretores e pessoas relacionadas ao filme.

0033/2020 ESPETÁCULO "ESPERA"- CIRCULAÇÃO REGIONAIS MARIO MARCIO DA SILVA ME contato.ciamn@yahoo.com.br (31)98484-0227 ARTES CÊNICAS FILME DE LONGA-METRAGEM R$75.055,55
Circulação do espetáculo "Espera" com a Cia Mário Nascimento pelas regionais de Belo 
Horizonte.

0034/2020 PROJETO CANTA COMIGO? - 2ª TEMPORADA FLAVIA ELLEN SOUZA COSTA 09198436627 flaviaellen7@gmail.com (31)98822-0950 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$78.910,00

O “Canta Comigo?” é um projeto de divulgação da música autoral feita por mulheres de Belo 
Horizonte e região que consiste na gravação e divulgação de 20 videoclipes e um mini-
documentário com os bastidores. A compositora Flávia Ellen convida 10 cantautoras e 30 
instrumentistas para a gravação, que acontecerá em equipamentos públicos de diferentes 
regionais de BH.

0039/2020
2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL BH-STONE: GARAGEM ROCK 
FESTIVAL

AZULA MARINA COUTO MARINHO coutomarinho@gmail.com / azulamarinam@gmail.com (31)97312-9488 MÚSICA MOSTRA R$110.000,00

O projeto prevê a realização da 2ª Edição do BH-STONE: GARAGEM ROCK FESTIVAL, 
um festival de bandas e artistas solo de rock de garagem que abrangerá todo o território do 
município de Belo Horizonte, nas suas nove regionais administrativas. O objetivo principal é 
de dar visibilidade à música urbana produzida cotidianamente na cidade, nas suas incontáveis 
garagens e estúdios de fundo de quintal.

0043/2020 MÚSICA MUNDO 2021 GABRIEL MURILO MAGALHÃES RESENDE gabrielmurilo2@gmail.com (31)98471-5056 MÚSICA MOSTRA R$147.900,00

O Música Mundo é uma feira internacional de negócios da música. Para a 7a edição estarão 
presentes agentes culturais de vários países do mundo e Brasil para dialogar, realizar 
parcerias e movimentar a economia da cultura com artistas e integrantes da cadeia produtiva 
da música de BH. O MM é focado no intercâmbio cultural, na construção de conexões 
permanentes e na economia criativa.

0044/2020 AQUELA QUE EU NÃO FUI COMPANHIA DE TEATRO LUNA LUNERA prodluna@gmail.com (31)3444-7983 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$99.000,00

Em comemoração dos seus 20 anos, a Cia. propõe a criação de novo espetáculo e prevê a 
realização de 12 apresentações. A peça exibirá, em diferentes temporalidades, os percursos e 
as escolhas de diferentes pessoas, tentando capturar o instante de mudança na vida de cada 
uma delas e como seria o outro que cada uma dessas pessoas não foi. O trabalho terá 
dramaturgia de Sílvia Gomez e direção da Cia.

0048/2020 CORAÇÃO DE BANANEIRA FELIPE NASCIMENTO SILVA cult.gestao@gmail.com (31)97534-3258 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$78.431,66

Coração de Bananeira trata da montagem e temporada de um espetáculo cênico audiovisual 
baseado em registros documentais da vida de Gonçalina marcada pelo Mal de Alzheimer. Terá 
duração de dez meses e considerará o isolamento social, a ser criado, desenvolvido e 
realizado on line e divulgado no YouTube. A obra dá relevância à mulher preta na sociedade 
e reflete sobre o adoecimento na velhice.

0057/2020 FESTIVAL CENA GRAFITI NO MORRO LUAN LIMA DE OLIVEIRA PINTO luan_lima94@outlook.com (31)3452-9853 / 99368-2908 ARTES VISUAIS MOSTRA R$113.513,33

O "Festival Cena Grafiti no Morro" busca incentivar medidas que promovam a visibilidade e a 
valorização da cultura do Grafiti perante a cidade, incentivando o estudo sobre a origem, as 
técnicas durante a realização da pintura e as diversas vertentes que tangem a prática do Grafiti 
nas comunidades brasileiras, promovendo a exposição dos trabalhos realizados pelos artistas 
da periferia.

0058/2020 MOSTRA ATRÁS DO PANO - 30 ANOS PAULO ELIAS THIELMANN
paulothielmann@terra.com.br / 
comunicacao@atrasdopano.com.br

(31) 98742-8739 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$141.888,89

O projeto prevê a realização de mostra comemorativa dos trabalhos artísticos do Grupo Atrás 
do Pano, celebrando, junto ao público de Belo Horizonte/MG, sua premiada trajetória teatral 
e sua atuação no campo da arte-educação. Na programação, apresentações teatrais (estreias e 
espetáculos em repertório), seminário e oficinas culturais acerca da cultura da infância e 
cortejo de bonecos gigantes.

0060/2020 SAVASSI FESTIVAL 2021 INSTITUTO CIDADES CRIATIVAS - ICC bgolgher@gmail.com (31)2514-1510 / 99612-9973 MÚSICA MOSTRA R$139.640,23

O Savassi Festival é um festival anual de jazz e de música instrumental, criado em Belo 
Horizonte, em 2003. Constitui-se por atividades artísticas, culturais e educativas ligadas à 
esse gênero, a principal delas shows ao ar livre, no espaço público. Possui grande aceitação 
popular, propõe ações de acessibilidade e de democratização, incentiva colaborações 
artísticas e a criação de composições.

0079/2020 CAPACITAÇÃO CULTURAL PARA JOVENS PERIFÉRICOS JEFFERSON GOMES CIRIACO jeffimdabazi@gmail.com (31)99311-2272 MÚSICA OFICINA / WORKSHOP R$66.777,78

A Capacitação Cultural para Jovens Periféricos é um projeto que irá acontecer dois meses 
antecedentes o carnaval de 2021, na ONG É TUDO NOSSO localizada no Morro das Pedras. 
Durante cinco finais de semana a equipe de músicos e produtores do Bloco Swing Safado 
irão fornecer uma Oficina de Percussão Ritmica e um Workshop de Capacitação para 
Produtores Culturais, de forma gratuita, para 30 jovens mor

0083/2020 ARTE FAVELA NOS BECOS HELY COSTA AGUIAR artefavela@yahoo.com.br (31)3486-3727 / 99884-3727 ARTES VISUAIS CARÁTER EXPERIMENTAL/MULTICATEGORIA R$60.144,44
Trata-se da produção de 05 painéis utilizando técnicas de Graffiti, ilustrados por meio das 
histórias contatas por moradores das comunidades e pessoas que vivem em locais de 
importante contexto histórico cultural das vilas e favelas de Belo Horizonte.

0094/2020
GRAVAÇÃO E SHOW DE LANÇAMENTO DO PRIMEIRO 
ÁLBUM DA BANDA SAGRADA PROFANA

ANA CECÍLIA AUGUSTA DE ASSIS producaoefotografia@gmail.com (31)9272-1844 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$98.994,44

Este projeto visa a gravação e show de lançamento do primeiro álbum da banda Sagrada 
Profana. Formada apenas por mulheres e com conceito artístico ligado ao feminismo e luta 
pela igualdade de gêneros, a banda apresenta em 13 faixas, entre releituras instrumentais e 
canções em parceria com 7 compositoras, músicas que enaltecem a mulher em seus diversos 
papéis e momentos históricos.

0096/2020 CORPO&CIDADE ÍTALO ARAÚJO ALMEIDA it.araujo17@gmail.com / vertentecorpo@gmail.com (31)97534-1753 ARTES CÊNICAS CARÁTER EXPERIMENTAL/MULTICATEGORIA R$60.275,00

A vídeo-performance Corpo&Cidade é um trabalho de intervenção artística cênica que 
acontecerá em pontos turísticos de Belo Horizonte. Uma realização do grupo Vertente Corpo 
Es'passo como um trabalho de interação dos corpos dos performers do grupo com a 
arquitetura dos espaços a fim de valorizar e resignificar os pontos turísticos da cidade como 
forma de trazer um novo olhar do público.

0098/2020
CENTRAL DE EDITAIS PROSAS: PANORAMA 
HISTÓRICO DA LMIC, SEMINÁRIO ONLINE E 
MAPEAMENTO DE EDITAIS

PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA thiago.alvim@prosas.com.br (31)3223-3336
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

OFICINA / WORKSHOP R$89.500,00

Realizar um estudo sobre os últimos anos de atuação da LMIC (modalidade IF), culminando 
em um seminário online com cinco debates. Além disso, pretende-se implementar uma 
“Central de editais”, que consistirá num mapeamento de aproximadamente 500 editais para 
disponibilização gratuita na internet e disparos diários de alerta de editais abertos para 
artistas, produtores e equipamentos culturais de BH

0099/2020 SOLO EM FOCO LUDMILLA RAMALHO DIAS FERREIRA ludmilla.ramalho@gmail.com (31)994114537 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$149.000,00

O projeto prevê viabilizar todas as etapas de realização da Mostra Solo em Foco que trará a 
BH uma programação artística rica que contemplará: a realização de Masterclass; Circulação 
do Espetáculo “Orlando – Um prólogo” , um curso com 8 (oito) módulos com foco no 
desenvolvimento de artistas mulheres e ainda, uma Mostra Final com Solos criados pelas 
participantes do curso.

0102/2020
VIDA E OBRA DE MARKU RIBAS: CONSERVAÇÃO E 
IDENTIFICAÇÃO DO ACERVO PARTICULAR

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CENTRO 
DE CULTURA BELO HORIZONTE - 
AMICULT

presidencia@institutoperiferico.org / 
institutoperiferico@gmail.com

(31) 2515-9298 / 99953-5684
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

MANUTENÇÃO DE ENTIDADE ARTÍSTICA 
CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS

R$68.500,00

O projeto de “Vida e Obra de Marku Ribas: conservação e identificação do acervo particular” 
tem por objetivo dar condições adequadas de salvaguarda e permitir o acesso a um conjunto 
de documentos ainda inéditos para o grande público e, em particular, aos pesquisadores. A 
presente proposta abarca o restauro de documentos com emulsão (fotografias, slides e 
negativos), parte relevante do acervo.

0106/2020 TRANSFLUÊNCIAS EDITORA PISEAGRAMA LTDA fernanda@piseagrama.org / feregaldo@gmail.com (31) 9669-6933 LITERATURA PUBLICAÇÃO DE LIVRO R$75.134,86

TRANSFLUÊNCIAS é um projeto editorial que pretende reunir, em livro bilíngue (português 
e inglês), um conjunto de 25 ensaios escritos e 15 ensaios visuais sobre o pensamento 
contracolonial e os dilemas que enfrenta o século XXI diante de nossas obsoletas formas de 
fazer mundos.

0109/2020 TAU - ARTE NA RUA MERCE SOLUÇÕES CULTURAIS LTDA gimilagres@gmail.com (31) 99131-0991 ARTES VISUAIS MOSTRA R$149.000,00

Realizar a 3ª edição do TAU, Festival de Arte na Rua, terá criação de obras de artes visuais 
em fachadas e muros dos bairros de Santa Tereza e Horto, por artistas selecionados via uma 
convocatória pública, compondo ao final do projeto, um circuito pelas ruas dos bairros, 
formando uma exposição a céu aberto. Atividades gratuitas.

0110/2020 A PRAÇA DO CHORO É NOSSA PABLO HENRIQUE DIAS DE FREITAS pablohd7@gmail.com (31) 99178-8403 MÚSICA
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$88.600,00

A proposta tem como objetivo principal realizar, no decorrer de 2 meses programação musical 
que inclui 4 apresentações musicais do grupo Regional da Serra em Feiras da Prefeitura de 
Belo Horizonte, realizando convite para participação de 8 (oito) músicos da velha guarda do 
choro de nossa cidade; Realização de 1 (uma) oficina E evento com roda de choro aberta em 
Centro Cultural da PBH

0112/2020 I ENCONTRO DE MÁSCARAS DE BELO HORIZONTE LUCAS GUIMARÃES RAMOS DO PRADO prod.executivatu@gmail.com / lucas.prado30@hotmail.com (31)3455-1359 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$150.000,00

Encontro de intercâmbio entre artistas, pesquisadores, estudantes e público, reunidos a partir 
da prática e da pesquisa em torno do uso da máscara no teatro. O evento com duração de 8 
dias corridos, previstos para o período de 11 a 18 de setembro de 2021, conta com 19 
atividades, de cunho artístico e formativo, realizados em 5 regionais de BH. O projeto será 
realizado em 10 meses.

0113/2020 CAMALEÃO NAS FEIRAS DE BH GRUPO DE DANÇA CAMALEÃO nucleoartistico@nucleoartistico.com.br (31) 3281-9477 ARTES CÊNICAS
CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL 
(SHOW)

R$82.766,67

Este projeto prevê a circulação do espetáculo VERGA do Grupo Camaleão por 7 Feiras 
públicas de BH. O trabalho de dança contemporânea conta com 5 bailarinos em cena e 1 
caixa de som. Serão 7 apresentações oferecidas gratuitamente. Incluímos o recurso de 
audiodescrição para pessoas com deficiências visuais e planejamos exibir as apresentações ao 
vivo pelo Instagram do Camaleão.

0114/2020 A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA
MARTINS E PISKULICH PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL LTDA

renatamartinscm@gmail.com (31)98822-4439 AUDIOVISUAL FILME DE CURTA-METRAGEM R$98.000,00
“A Natureza da Substância” é um média-metragem documental que vai investigar a terapia 
com a cannabis e os freios que impedem que as pessoas tenham o livre acesso a ela no Brasil.

0116/2020 AQUARELA
MARIA CUTIA PRODUÇÕES CULTURAIS 
LTDA

producao@mariacutia.com.br (31)98888-1331 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$99.000,00

Montagem e temporada de estreia do novo espetáculo do Grupo Maria Cutia. A peça pretende 
trazer outra perspectiva sobre a criação de canções para a chamada Primeira Infância, a partir 
de temas pouco abordados na tentativa de sair do olhar didático e subestimado do universo 
infantil. Serão 5 apresentações descentralizadas pela cidade. Soma-se ainda uma oficina 
brincante de contrapartida.

0120/2020 CIRCUITO ARTE DO ENCONTRO - MÚSICA E POESIA EDUARDO DE SOUZA VIEIRA asadebesouro@gmail.com (31) 98525-2889 MÚSICA
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$89.500,00

Circuito Arte do Encontro - Música e Poesia é um projeto do MC belo-horizontino Eduardo 
DW que tem a intenção de trabalhar o RAP como ponto de convergência artística e cultural. 
A ideia é a criação de um circuito de oficinas e shows entre coletivos artísticos de diferentes 
cidades brasileiras: coletivo Eduardo DW e banda (BH), Coral Nossa Senhora Rosário, 
Araçuaí (MG) e Coletivos Poetas Ambulante

0136/2020 "CANDEEIRO DA VOVÓ" EMMANUELLE IEDA BATISTA manudiasproducao@gmail.com (31)97511-5987
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$87.751,96

O samba autoral que anda na contramão da mídia, contado e cantado pelos compositores da 
Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte e pela nova geração de compositores sambistas 
que vem movimentado a cena autoral de BH. A promoção dos encontros resultara em grandes 
rodas de samba com registro audiovisual do trabalho que vem ganhando força na capital, 
mediado pela cantora/compositora mineira Manu Dias.

0138/2020 VIDA NAS LETRAS CRISTIANA LOBO SOARES DA CUNHA cristianalobo@gmail.com (31)2531-3855 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$149.000,00

Este projeto propõe a produção e publicação de um álbum musical acompanhado de 01 livro 
para crianças, que tem como missão estimular o encantamento e a criatividade infantil, 
incentivar o gosto pela leitura de forma lúdica e contribuir para o desenvolvimento cultural. 
Além de um show para o lançamento do mesmo.

0139/2020 WEBSITE MURILO RUBIÃO SILVIA RUBIÃO RESENDE silviarubiao@gmail.com (31) 3225-1888 / 98481-9042 LITERATURA
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE / 
DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA 
MULTIMÍDIA

R$70.900,00
Criação de um novo website, mais tecnológico e acessível, para o escritor Murilo Rubião, um 
dos principais autores brasileiros de reconhecimento internacional, introdutor do gênero 
realismo fantástico em língua portuguesa.

0150/2020
A VENTURA DA HISTÓRIA MÚLTIPLA - SOB O OLHAR 
DE DIFERENTES MULHERES

ANAVILHANA FILMES LTDA-ME producao@anavilhana.art.br / luana@anavilhana.art.br (31)2127-4986 AUDIOVISUAL OFICINA / WORKSHOP R$87.500,00

O projeto é uma formação em audiovisual para 10 mulheres cis ou trans, participantes de 
movimentos sociais emancipatórios, que sejam moradoras de comunidades ou áreas 
periféricas de Belo Horizonte. Com oferta de bolsa e kit básico de equipamentos às 
participantes, o curso consiste em aulas teóricas, encontros com profissionais do audiovisual 
e a realização de 5 curtas-metragens pelas alunas.

0159/2020 SOLIDÕES COLETIVAS ANA CLARA LIMA BURATTO SILVA claraburatto@gmail.com (31)99132-9913 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$93.200,00

O projeto se trata da montagem/estreia do espetáculo Solidões Coletivas, texto inédito e para 
a rua. Tem como objetivo refletir acerca dos descontornos da moralidade dos dias atuais e os 
impactos da hegemonia masculina, correlacionando com internações de mulheres em 
hospitais psiquiátricos . O projeto, mescla dança, teatro e bufonaria. Programação 
inteiramente gratuita.

0163/2020 CIRCULAÇÃO CIRCO DO SUFOCO RAFAEL MOURÃO NITZSCHE circodosufoco@gmail.com (31)98898-1270 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$89.000,00

O projeto trata da circulação de 03 obras de repertório do Circo do Sufoco nas 09 
regionais/BH. São 20 apresentações e 14 rodas de conversa, gratuitas e de faixa etária livre. 
Os locais são ruas, praças, parques, sedes comunitárias e culturais, instituições de ensino, de 
proteção à criança, ao idoso e a pessoa com deficiência, centros socioeducativos, quilombos. 
Total: 34 ações / 1990 espectadores

0164/2020 OFICINA BATERIA OS BATERAS JOÃO CESÁRIO DE CARVALHO joaobaterasamba@gmail.com (31) 99761-6442 MÚSICA OFICINA / WORKSHOP R$80.000,00

O projeto é a proposta de realização de oficina gratuita de musicalização e percussão para no 
mínimo 80 ritmistas de todas as idades, iniciantes ou não, com 50 encontros de 2021 a 2022 
de 2 horas semanais, especialmente para moradores da região Norte de BH. Nesse projeto 
iremos preparar as pessoas para tocarem no carnaval de Belo Horizonte e formar 8 pessoas 
como instrutor do instrumento aprendido

0169/2020 O RASTRO DO RESTO
ATELIER DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E 
CULTURAIS GOGO DA EMA LTDA

ateliergogodaema@gmail.com (31) 98669-2475 ARTES VISUAIS CARÁTER EXPERIMENTAL/MULTICATEGORIA R$69.268,00

Proposta experimental de uma Vivência de Ateliê, que será realizada junto à comunidade da 
região do Barreiro e Bairro das Indústrias. Serão propostos Momentos de Vivência e demais 
atividades que promoverão uma mediação entre sujeitos/objetos oriundos daquele território 
da cidade, visando facilitar e promover a construção de novas narrativas - artísticas, afetivas e 
singulares.
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0173/2020 FESTIVAL PEQUENAS SESSÕES - 11ª EDIÇÃO DANIEL NUNES COELHO daninunescoe@gmail.com (31)2515-0642 MÚSICA MOSTRA R$148.660,00

Este projeto pretende viabilizar a 11ª edição do “Pequenas Sessões”, um festival de amplo 
intercâmbio na música contemporânea instrumental e experimental. Será realizado em cinco 
dias com ampliação de formato, incluindo a residência artística “corpo-som-imagem”, as 
sessões LPC “sonoro visuais”, seminário com debates e painéis e a estreia de uma atividade 
destinada a crianças.

0176/2020 O MUSEU ATRAVESSA A CIDADE
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO MUSEU 
DAS MINAS E DO METAL

mateus.nogueira@mmgerdau.org.br (31)3516-7200 / 3516-7201
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

MANUTENÇÃO DE ENTIDADE ARTÍSTICA 
CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS

R$134.500,00

O projeto “O Museu atravessa a cidade”, visa o estreitamento das relações museu/escola por 
meio de formações com a comunidade escolar e ações educativas, com duas oficinas e duas 
intervenções teatralizadas que serão replicadas em 10 escolas de educação infantil da rede 
municipal de ensino, totalizando mais de 40 ações. Elas abordam vários temas: étnico raciais, 
de gênero,ciências e cultura popular

0177/2020 CONGADO: VOZES E MANDAMENTOS JULIANA APARECIDA GARCIA CORREA julianagarciabh@gmail.com (31) 3481-5006
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

PROGRAMA DE RÁDIO R$64.500,00

A publicação pretendida é voltada para a preservação do acervo patrimonial das guardas de 
congado com base nas pesquisas da antropóloga Juliana Garcia Corrêa. A partir de um ensaio 
fotográfico e depoimento de mestres do saber tradicional, pretende-se apresentar os objetos 
sagrados do Congado, chamados Mandamentos, sua genealogia, significado e o papel que 
cumprem dentro das práticas congadeiras.

0188/2020
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA: MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMPARTILHAR ARTE, 
CULTURA E CONHECIMENTO NAS PERIFERIAS DE BH

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS 
BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE - SABIC - BH

diretoria@sabic.org.br (31)3017-4330 / 98769-7297 LITERATURA
MANUTENÇÃO DE ENTIDADE ARTÍSTICA 
CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS

R$145.134,86

O projeto contempla a manutenção e a ampliação da programação anual constituída por ações 
diversificadas de promoção do livro e da leitura realizadas em 3 bibliotecas comunitárias - 
unidades de extensão da SABIC-BH, localizadas nas regionais Nordeste, Oeste e Barreiro. 
Propõe também, aquisição de acervo bibliográfico, infraestrutura mobiliária e tecnológica e 
capacitação de mediadores de leitura.

0189/2020 ACESSA BH LAIS TERÇARIOL VITRAL ltvitral@yahoo.com.br (31) 98256-6556 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$149.000,00

Realizar o festival “Acessa BH”, no período de 07 a 11 de julho de 2021, em Belo Horizonte, 
com 05 atrações artísticas de dança e teatro, em 09 apresentações. Pelo menos 50% da 
programação será composta por espetáculos que tenham artistas com deficiência em sua 
equipe e todas as apresentações contarão com intérpretes de libras e/ou audiodescrição, ou 
serão sensitivos. Entrada gratuita.

0191/2020 UNIVERSO FASHION
SVEND ERIK KJAERGAARD SORENSEN 
JUNIOR

suendsorensen@yahoo.com.br (31)99410-8206
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

AQUISIÇÃO DE ACERVO, EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS

R$79.500,00

Universo Fashion propõe a realização de cinco talks e três workshops com profissionais 
renomados do universo da moda. Em junho de 2021, o Museu da Moda em Belo Horizonte 
abrigará debates sobre Moda Sustentável, Moda Plus Size, Moda Inclusiva, Empoderamento 
Feminino e Identidade de Gênero, além dos workshops Produção de Moda, Guarda-roupa 
Cápsula e Fotografia de Moda.

0198/2020 ZONA DE ENCONTRO #3 PRESENÇA IDYLLA SILVA SILMAROVI FERREIRA idyllasilmarovi@yahoo.com.br (31) 3347-1356 ARTES CÊNICAS CARÁTER EXPERIMENTAL/MULTICATEGORIA R$74.055,55

Zona de Encontro #3 propõe encontros para debate protagonizado por mulheres e pessoas 
não-binárias das artes presenciais. A partir da realização de apresentações, será produzido 
conteúdo crítico e reflexivo em texto acerca das artes. Nessa terceira edição, os resultados 
serão compartilhados em uma conversa crítica e na publicação de uma revista em versão 
impressa e disponibilizada online.

0201/2020 ORIGEM - CAPOEIRA PARA TODOS(A) LILIANE PINHEIRO MARCIANO lilicapoeiraorigem@gmail.com (31)98819-9898
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

AQUISIÇÃO DE ACERVO, EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS

R$61.500,00

O Projeto propõe oficinas de capoeira para crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas 
com necessidades especiais, do aglomerado da serra, além de realização de um evento de 
capoeira que terá na programação o Batizado de capoeira, oficina de confecção de berimbau e 
evento feminino

0205/2020 AVENIDA AMAZONAS FELIPE AGUIAR CHIMICATTI felchimi@gmail.com (31) 99121-5001
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

PROGRAMA DE RÁDIO R$79.000,00

O projeto Av. Amazonas prevê a publicação de um livro e um web site a partir de um 
conjunto de imagens da Avenida Amazonas. Partindo do acervo fotográfico que vem sendo 
produzido pelo proponente desde jan. de 19, o projeto irá associar fotografias históricas com 
o trabalho documental de F. Chimicatti. Como eixo formativo, serão realizados um seminário 
online e um conjunto de oficinas.

0207/2020 FESTIVAL MACACO LAB [1A EDIÇÃO] ISABELLA DE MAGALHÃES CAMPOS adm@amacaco.com.br (31)99426-3867 MÚSICA MOSTRA R$149.000,00

Pretende-se realizar a 1ª edição do FESTIVAL MACACO LAB, com programação composta 
por mesas sobre a indústria da música, seguidas de shows de artistas de BH - sempre com um 
convidado(a) especial -, além de DJs e performances de outras linguagens, como circo, dança, 
arte urbana e literatura. O festival terá entradas gratuitas e será realizado ao longo de 4 meses, 
por meio de 8 encontros.

0208/2020 A CONVERSA DOS LIVROS NA BIBLIOTECA DO MÁGICO VICENTE DE PAULA ASSUNÇÃO paulinhoassuncao@gmail.com (31) 98441-6628 LITERATURA PUBLICAÇÃO DE LIVRO R$59.500,00

Produção do livro “A Conversa dos Livros na Biblioteca do Mágico", do autor Paulinho 
Assunção, incluindo 500 exemplares impressos, uma versão em PDF para download gratuito 
e um audiobook (com tradução em libras), além de um evento de lançamento na Quixote e 
uma oficina de "invenção e conserto de textos". Este projeto visa o protagonismo da pessoa 
idosa e estima-se um alcance a 6,5 mil pessoas.

0210/2020 LUGAR DE MULHER [2A EDIÇÃO] ELISA MARTA DE SENA elisadesena@gmail.com (31)98434-7106 MÚSICA PROGRAMA DE RÁDIO R$79.500,00

Este projeto pretende viabilizar a 2ª edição do LUGAR DE MULHER, um programa online 
de entrevistas e encontros dedicado às mulheres na música, idealizado e apresentado por Deh 
Mussulini, Elisa de Sena, Julia Branco, Nath Rodrigues e Sandra Leão. Ao longo de cinco 
meses, serão exibidas 20 novas edições semanais no Youtube, sendo que, a cada programa, 
uma voz feminina apresenta outra voz feminina.

0211/2020
MARIANA CAVANELLAS: GRAVAÇÃO DO 1° DISCO 
SOLO E LANÇAMENTO

MARIANA ALMEIDA PRADO CAVANELLAS
contatocavanellas@gmail.com/ 
leonardo.beltrao@atravescultura.com.br

(31)2526-1088 / 99748-5199 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$99.500,00

Gravação do 1° disco solo da cantora Mariana Cavanellas, que já integrou grupos como Rosa 
Neon e Lamparina e a Primavera, mas, desde 2019, vem se dedicando à carreira solo. O disco 
contará com prensagem em vinil (300 exemplares), além da produção do videoclipe de uma 
das faixas e realização do show de lançamento no histórico Teatro Francisco Nunes.

0213/2020
JULIA BRANCO - PRODUÇÃO E LANÇAMENTO DO 2° 
ÁLBUM

JÚLIA CASTELLO BRANCO ASSUNÇÃO juliacbranco@gmail.com (31)98826-3210 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$99.000,00

Produção e a gravação de "Trocando de pele", o 2° álbum da cantora Julia Branco, com 
prensagem de 300 fitas cassete, produção de um videoclipe e dois shows de lançamento (um 
na regional Barreiro e um na Centro-sul). O projeto apresenta um amplo protagonismo 
feminino e serão adotadas diversas medidas de democratização do acesso, mobilização de 
público e acessibilidade para pessoas com deficiência.

0218/2020 FENDA - ÁLBUM VISUAL E LANÇAMENTO CAROLINA DE AMAR SANTOS carol@amacaco.com.br (31) 97504-7506 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$99.000,00

Produção do 1° álbum visual da FENDA, grupo composto por Laura Sette, Mayí, Iza Sabino, 
Paige e DJ Kingdom, incluindo dois shows de lançamento: um no Centro Cultural Vila Santa 
Rita (Barreiro) e outro no Centro Cultural Usina de Cultura (Nordeste). Estima-se um 
alcance a mais de 50 mil pessoas, por meio dos shows e da divulgação do álbum visual nas 
principais plataformas de conteúdo na internet.

0227/2020
GRAVAÇÃO DO 2º ÁLBUM DE FELIPE DE OLIVEIRA 
COM SHOW DE LANÇAMENTO

FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES 
11732944652

avozdofelipe@gmail.com (31)3581-7483 MÚSICA
GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL COM 
LANÇAMENTO

R$99.000,00

Este projeto propõe a gravação do 2º disco da carreira de Felipe de Oliveira, com 
composições inéditas de jovens autores belo-horizontinos da nova MPB, bem como a 
produção do seu show de lançamento. O trabalho versa sobre o prenúncio do declínio do 
amor no terceiro milênio, sob a luz de conceitos da sociologia, psicanálise e filosofia, acerca 
dos rumos do sujeito moderno e seus laços sociais.

0230/2020
II FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL DE BELO 
HORIZONTE

DANIELA PIMENTEL DE SOUZA
danipimentel@gmail.com / 
danielapimentelb612@gmail.com

(31)98747-3359 AUDIOVISUAL MOSTRA R$147.972,22

2º Festival de Cinema Infantil de BH, festival exclusivo para o público infantil na cidade. 
Acontecerá de 11 a 17 de outubro de 2021. Serão 27 sessões de curtas e longas, programadas 
em um cinema do centro e em equipamentos municipais de cultura. Serão oferecidas 6 
oficinas introdutórias ao audiovisual para crianças e professores. E um seminário sobre 
"cinema e educação".

0237/2020 A PANDORGA E A LEI JÚLIA DIAS LINO MOREIRA julia@tizumba.com (31)3295-4149 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$99.000,00

Empreendido por Júlia Dias, cantora e atriz da Cia Burlantins, o projeto consiste na 
montagem, dirigida por Leda Martins, de A Pandorga e a Lei, peça teatral de João das Neves 
escrita no período final da ditadura brasileira, entre os anos de 1983 e 1984 e impedida de ir 
aos palcos. Também fazem parte do projeto a realização de dois ensaios abertos e uma 
temporada de estreia.

0238/2020
O CASAMENTO DE BENEDITA E SABONETE - 
MONTAGEM DE ESPETÁCULO

ADRIANA FELIPPE MORALES DE MELO adriana@trampulim.com.br (31)98689-1691 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$97.500,00

O projeto prevê a concepção e montagem do espetáculo “ Casamento de Benedita e 
Sabonete” que contará com os atores e palhaços Adriana Morales e Tiago Mafra, integrantes 
do Grupo Trampulim. O projeto será realizado integralmente na cidade de Belo Horizonte, 
com previsão de temporada de estreia do espetáculo com 5 (cinco) apresentações em 
diferentes pontos da cidade.

0240/2020 SEM RAÍZES
JOANA PIRES MASCARENHAS RIBEIRO 
DE OLIVEIRA

joanapmro@gmail.com (31)99167-2515 AUDIOVISUAL FILME DE CURTA-METRAGEM R$97.344,44

“Sem Raízes” é um filme de ficção especulativa que conta a história de Elis e sua árvore. Em 
um futuro próximo, o Brasil tem que conviver com um vírus que não foi controlado e com um 
governo autoritário. Professora e lésbica, Elis já não é uma mulher livre. Ela tenta encontrar 
um lugar para plantar sua muda de paineira. Mas, nesse novo mundo, ninguém quer uma 
árvore que cresce forte, alta e solta.

0248/2020 ARUANDA PARA CRIANÇAS GRUPO FOLCLÓRICO ARUANDA
sergio.aruanda@gmail.com / 
aruanda@grupoaruanda.com.br

(31)99311-1103 / 99217-6171
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$84.500,00

O Grupo Aruanda pesquisa, preserva e divulga os fatos folclóricos nacionais propõe a 
circulação do espetáculo “Aruanda para Crianças”. Serão 04 apresentações em praças 
públicas de BH, contando com estrutura de palco, som e iluminação, que mostra de forma 
lúdica as características, origens e especificidades de manifestações folclóricas voltadas para 
o público infanto juvenil.

0249/2020 COURAGE KAREN SUZANE SILVA AUDIOVISUAL karensuzane@gmail.com (31)3395-7562 / (21) 97980-2889 AUDIOVISUAL FILME DE MÉDIA-METRAGEM R$98.000,00

Courage é um média metragem de aproximadamente 28 minutos que conta a história de Bia, 
uma jovem bem sucedida que atravessa um momento complexo de sua vida, restaurando seus 
afetos pelo pai e assumindo sua identidade cultural através de uma mudança na forma de seus 
cabelos.

0258/2020 FESTIVAL EMBRASA BRASS
LEONARDO BRASILINO RODRIGUES DA 
CUNHA

leonardobrasilino@gmail.com (31) 99173-3753 / 99674-7657 MÚSICA MOSTRA R$149.488,89

Realização da primeira edição nacional do Festival EmBrasa Brass, festival de música 
instrumental que terá como conceito "Metais Forjados em Território Negro" no Centro 
Cultural Padre Eustáquio. O Festival terá apresentações de shows e oficinas formativas e se 
propõe a fortalecer a presença negra e manisfestações culturais negras do Brasil e do Mundo.

0259/2020 BH CIDADE DE CADA UM JOSÉ EDUARDO SILVA GONÇALVES jeduardo@conceitocomunicacao.com.br (31)99119-5403 LITERATURA PUBLICAÇÃO DE LIVRO R$74.872,86

O projeto “BH – a cidade de cada um” tem por objetivo realizar, no período de 18 meses, a 
edição de dois livros que darão continuidade à coleção de mesmo nome. Os livros escritos 
por personalidades ligadas aos lugares ou temas escolhidos a partir de uma base de pesquisa 
do próprio autor.

0263/2020 MOSTRA "10 ANOS ZULA!" ZULA CIA DE TEATRO contatozula@gmail.com (31)3466-0158 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$134.822,22

O presente projeto visa a realização da Mostra "10 ANOS ZULA!", com temporadas dos 3 
espetáculos da Cia: "As Rosas no jardim de Zula", "MAMÁ!" e "BANHO DE SOL, sendo 4 
apresentações de cada, com bate papos após as apresentações. Prevê também a realização do 
Congresso "A arte como possibilidade de liberdade" e de 2 oficinas de formação teatral, 
atingindo assim um público de 2500 pessoas.

0273/2020 CIRCULAÇÃO E DESFILE BLOCO ESPERANDO O METRÔ ANDRÉ LUIZ DA SILVA xiss_mpc@yahoo.com.br (31) 98815-4739 MÚSICA MOSTRA R$149.500,00

O projeto Circulação e desfile Bloco Esperando o Metrô é a proposta de ensaios, ensaios 
abertos, apresentações e cortejo do bloco pela região do Barreiro. O Bloco existe desde 2017, 
realizou 3 cortejos e nesses anos realizou ensaios, ensaios abertos e apresentações. O bloco é 
uma organização sem fins lucrativos, com intuito de levar lazer, cultura e conhecimento 
através do festejo do carnaval

0276/2020
TETAS INCOERENTES - A NOVA MONTAGEM DO 
CABARÉ DAS DIVINAS TETAS

DAGMAR TEIXEIRA BEDÊ dagbede@gmail.com (31)98684-4293 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$89.500,00

Este projeto prevê a montagem do espetáculo “Tetas Incoerentes”, do Cabaré das Divinas 
Tetas. Serão quatro apresentações de estreia e uma oficina formativa, com carga horária de 15 
horas, com inscrições abertas ao público em geral, com 200 vagas presenciais, que será 
também transmitida via web. A programação do projeto inclui ainda uma roda de conversa 
sobre o processo de montagem do espetáculo.

0277/2020 CIRCUITO GASTRONÔMICO DE FAVELAS ANO IV CASULO CULTURA LTDA ME danusa@casulocultura.com.br (31) 3222-3242 / 99211-9714
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

MOSTRA R$147.000,00

Dando continuidade à sua trajetória de sucesso, o Circuito Gastronômico de Favelas volta 
para a quarta edição em 2021. O projeto envolverá nesta edição 6 comunidades de BH. Os 
pratos definidos participarão da edição em sua comunidade e no encontro final das 
comunidades e no evento de encerramento, que receberá 30 cozinheiros, para o grande 
público final.

0278/2020
CIRCULAÇÃO JOÃO-DE-BARROS: O TEATRO EM 
ENCONTRO COM O CRAS

CHARLES VALADARES TOMAZ DE 
ARAÚJO

charles.ufmg.valadares@gmail.com (31) 98599-4586 ARTES CÊNICAS OFICINA / WORKSHOP R$89.500,00

Realizar 17 apresentações do espetáculo teatral “João-de-Barros”, sendo todas ocorridas em 
CRAS da cidade de Belo Horizonte, seguido de 17 rodas de conversa, de forma gratuita, 
atingindo cerca de 1700 espectadores, abarcando as 9 regionais e possibilitando a promoção e 
o acesso à fruição de obra artística que valoriza as Culturas da Infância. O projeto acontecerá 
no decurso de 13 meses totais.

0282/2020
MOSTRA TUDO EM FAMÍLIA - NOVAS 
CONFIGURAÇÕES FAMILIARES CIRCENSES

DIOGO DIAS DE ARAUJO PORTO ciacircunstancia@gmail.com (31) 3075-6965 / 9244.8326 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$149.000,00

Este projeto prevê a realização da terceira edição da Mostra Tudo da Cia. Circunstância, 
denominada “Mostra Tudo em Família - Novas configurações familiares circenses". O projeto 
viabilizará um total de 8 (oito) espetáculos circenses, um programa de formação com duração 
de 54 horas/aula composto por 5 (cinco) oficinas e 1 (uma) roda de conversa, além da 
produção de uma publicação.

0284/2020 1º FESTIVAL MINEIRO DE ARTE SURDA DINALVA ANDRADE MARTINS dinalva_andrade@yahoo.com.br (31)99812-3566 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$81.222,22

Um grande encontro de manifestações culturais que surge com a finalidade de valorizar e 
potencializar a cultura surda em diferentes aspectos e contextos, inserindo pessoas surdas, 
ouvintes e afins, despertando outro olhar para esta cultura e promovendo intercâmbio de 
experiências entre os participantes. Com duração de 03 dias em Belo Horizonte.

0285/2020
ARCOMUSICAL BRASIL EM CENA- PRODUÇÃO DE 
ÁLBUM VISUAL

MATEUS ESPINHA DE OLIVEIRA mateusespinha@yahoo.com.br (31)99797-6214 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$78.960,00

O projeto visa a produção de quatro videoclipes de músicas autorais do grupo Arcomusical 
Brasil, com participação de três convidades de diferentes áreas artísticas: o Grupo de Dança 
Camaleão, o músico e capoeirista Marquim D'Moraes e a ilustradora Bruna Lubambo. 
Também contempla a produção de um encarte digital e um show de lançamento do Álbum 
Visual, incluindo transmissão ao vivo por streaming.

0289/2020
CIRCULAÇÃO SLAM CLUBE DA LUTA NOS CENTROS 
CULTURAIS 2ª EDIÇÃO

ROGERIO MEIRA COELHO 00507978676 rogeryocoelho@gmail.com (31)98680-2714 LITERATURA
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$85.134,86

O Projeto CIRCULAÇÃO DO SLAM CLUBE DA LUTA, competição de poesia falada, 
PELO 2º ANO prevê 08 edições em sua totalidade, a serem realizadas no Teatro Espanca e 
nos Centro Culturais de Belo Horizonte, com 04 OFICINAS DE MOBILIZAÇÃO nas 
escolas públicas do em torno, promovendo uma ação descentralizadora do movimento de 
Slam Poetry. Visa-se também a atuação de novos agentes culturais.

0293/2020 ARTE NO CENTRO #5 GRUPO TEATRAL ESPANCA LTDA - EPP alexandre@espanca.com / ola@espanca.com (31)99146-7789 ARTES CÊNICAS
MANUTENÇÃO DE ENTIDADE ARTÍSTICA 
CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS

R$149.000,00

Projeto de MANUTENÇÃO DE ESPAÇO DE ARTES CÊNICAS, o Teatro Espanca. Como 
desdobramento prevê a realização da quinta edição de uma mostra com programação diversa 
que inclui FEIRA, OFICINA, PARCERIA CRIATIVA, ENSAIOS ABERTOS além de um 
EDITAL DE OCUPAÇÃO para novas propostas, sejam para espetáculos teatrais, de dança ou 
shows musicais.

0296/2020 PALHAÇA EM AÇÃO LORENA SOARES MOREIRA contato@ciacaxanga.com.br (31) 2535-0236 / 98471-9521 ARTES CÊNICAS FILME DE CURTA-METRAGEM R$99.500,00

"Palhaça em Ação" prevê a produção e divulgação da web série "Lorota no Mundo Natural", 
onde a palhaça aborda de forma cômica temáticas do mundo natural e científico, 
principalmente animais e plantas. A partir da visão de quem descobre o mundo, busca instigar 
a curiosidade e a criatividade do público infantil. Total de 12 episódios, sendo divulgados 
mensalmente. Exibição em 12 centros culturais.

0297/2020
MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL CULTURA 
DO GUETTO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO 
CULTURA DO GUETTO

culturadoguetto@gmail.com (31) 3286-5520 / 8302-0168 ARTES CÊNICAS
MANUTENÇÃO DE ENTIDADE ARTÍSTICA 
CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS

R$149.287,78

Este projeto proporcionará à Associação Cultural Grupo Cultura do Gueto a manutenção de 
suas atividades, que incluem sólidas ações em formação artística, difusão da dança e 
formação de plateias. O projeto trabalhará em duas frentes sendo: Realização de capacitações 
constantes em Belo Horizonte e uma Mostra de Dança onde os grupos capacitados se 
apresentarão em palco.

0299/2020 MENINO GEPETO CLAUDIO CONSTANTINO BARBOSA claudiocbconstantino@gmail.com (31)98984-3206 AUDIOVISUAL FILME DE CURTA-METRAGEM R$97.500,00

MENINO GEPETO é um curta metragem em animação, produzido nas técnicas 2D e 3D, 
voltado ao público infantil. Com roteiro original, revela a infância do menino Gepeto e todo o 
mundo lúdico de fantasia, diversão, aventura, amizade e valor à natureza, daquele que adulto 
é mundialmente conhecido como o criador do boneco de madeira Pinóquio, um dos ícones do 
universo literário e imagético das crianças,

0307/2020 OUTUBRO SANTA CLAQUETE PRODUCOES LTDA brunolgreco@gmail.com / viniciuscine@gmail.com (31)9556-1987 AUDIOVISUAL FILME DE MÉDIA-METRAGEM R$98.000,00

OUTUBRO é um média-metragem documental que acompanhará o cotidiano de um grupo de 
brigadistas voluntários que se articula para prevenir e combater queimadas em locais diversos 
na região metropolitana de BH. A relação dessas pessoas com o fogo e o que as motivou a 
estarem ali é o estofo social, estético e afetivo do filme.

0311/2020 NÓS É O TREM VITOR BRANDÃO COSTA SANTOS vitor@citricafilmes.com (31)99330-8689 MÚSICA PROGRAMA DE RÁDIO R$79.500,00
O rapper Fabrício FBC convida quinzenalmente um artista musical da cena de Belo 
Horizonte para uma conversa. Um podcast eclético com muito improviso, rimas, ritmo e 
swing, onde FBC debate sobre fake news, cultura, música e atualidades.



0314/2020 MEDO, IRREVERSÍVEL? MARCO TÚLIO ZERLOTINI DA SILVA marcozerlo@gmail.com (31)3482-8922 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$99.000,00

Produção e temporada de estreia em Belo Horizonte de um espetáculo teatral com texto 
inédito, que terá como ponto de partida como o sentimento de medo pode transformar nossas 
ações diante de situações limites de intolerância contra pessoas LGBTQIA+. Serão praticados 
preços populares nos valores dos ingressos e uma sessão com tradução simultânea em libras.

0315/2020 "TRÊS FADAS MORIBUNDAS"
ANA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA 
06493893607

carolcolombina@gmail.com (31) 98832-9085 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$89.077,78

“Três Fadas Moribundas” é um projeto que pretende a criação e montagem de um espetáculo 
cênico musical com duração aproximada de 30 minutos para ser apresentado aos 
trabalhadores e pacientes em tratamento na rede de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte 
afim de trazer um pouco de ludicidade e arte nesse momento, além de um pouco de cuidado 
da saúde mental do nosso trabalhador. 20 apresentações

0321/2020
FINALIZAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO VOZES NO 
SILÊNCIO (TÍTULO PROVISÓRIO)

MAÍZ BRAGA D'ASSUMPÇÃO maiz.design@gmail.com (31) 99318-8399 AUDIOVISUAL FILME DE LONGA-METRAGEM R$148.000,00

Finalização do documentário de título provisório Vozes no Silêncio e duração prevista de 80 
min. O documentário conta a história de oito mulheres a partir de gravações realizadas com 
elas nos anos 90 quando eram crianças e estavam em situação de exploração comercial sexual 
infantil. Narrado em primeira pessoa, desvenda as circunstâncias que as levaram às ruas e o 
que aconteceu.

0323/2020 FESTIVAL PONTA A PÉ CULTURAL CÓCCIX COMPANHIA TEATRAL coccixteatral@gmail.com / rogergs.cox@gmail.com (31)99300-8229 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$149.500,00

Idealizado pela Cóccix Cia. Teatral o "Festival Ponta a Pé Cultural” é realizado através de 
ações artísticas descentralizadas. Sua programação multissetorial é constituída por 36 
atividades gratuitas com faixa etária livre. Integra teatro, circo, dança, música, poesia, 
audiovisual e patrimônio. A regional de Venda Nova será palco das ações que ocupam todos 
os 04 territórios VN1, VN2, VN3 e VN4.

0327/2020 “COLAQUI” - CIRCUITO DE ARTE COLABORATIVA MUSSO GARCIA GRECO mussogreco@gmail.com (31)99802-6038 ARTES VISUAIS CARÁTER EXPERIMENTAL/MULTICATEGORIA R$78.988,89

O projeto visa produzir e promover um circuito de intervenções e proposições artísticas 
realizadas por seis artistas em colaboração com grupos de jovens em situação de 
vulnerabilidade social. Também será realizada uma mostra a partir das obras e dos registros 
das intervenções/performances.

0345/2020 "MEMÓRIAS DO CLUBE DA ESQUINA NAS ESCOLAS" ESPAÇO ESTAÇÃO DAS ARTES - EIRELI contato@espacoestacaodasartes.com.br (31) 9968-8055 MÚSICA OFICINA / WORKSHOP R$89.000,00

A ideia é mostrar a comunidade escolar que através das atividades propostas - oficina, roteiro 
cultural / palestra e apresentação teatral que existe um lugar para recordar e reviver a 
trajetória desses grandes músicos de forma singular, afinal, o lugar onde mora toda essa 
história ainda é muito vivo e respira arte e cultura - (Memórias do Clube da esquina e Bairro 
Santa Tereza).

0349/2020
LIQUIDIFICADOR MICRO-RESIDÊNCIAS 
EXPERIMENTAIS

LUCAS DE ÁVILA CARVALHO FLEURY 
MORTIMER

mortimer.lucas@gmail.com (31) 99199-1806 MÚSICA CARÁTER EXPERIMENTAL/MULTICATEGORIA R$79.500,00

O projeto consiste em realizar residências artísticas em 2 Centros Culturais de BH - Vila 
Santa Rita e Pampulha. Serão selecionados jovens entre 15 e 25 anos para participar de um 
projeto colaborativo de formação e criação de performance multi-linguagem durante 4 meses. 
Serão 16 oficinas organizadas em módulos de audiovisual, som, performances artísticas, 
comunicação.

0362/2020 O LIVRO DAS OCUPAÇÕES DANIEL MOREIRA SOARES contato@danielmoreira.art.br / daniel@mineralimage.com (31)98847-8783
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

PROGRAMA DE RÁDIO R$69.500,00

O projeto tem por objetivo produzir a publicação de um livro de fotografias, de caráter 
artístico e sociocultural, cujo tema e objeto central de interesse é promover o resgate do 
patrimônio imagético, da memória visual do Vale Das Ocupações, espaço na região do 
Barreiro que abriga mais de 1200 famílias, em sua maioria composta por mulheres negras e 
crianças em situação de vulnerabilidade social.

0364/2020 20 ANOS - QUIK CIA DE DANÇA RODRIGO GOMES DA SILVA rodrigo@quik.art.br (31)3547-7795 / 99994-5491 ARTES CÊNICAS
CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL 
(SHOW)

R$82.833,33

Comemorar os 20 anos de história da Quik Cia de Dança com a circulação de 03 espetáculos -
Ressonâncias, Tecituras e Prima-Veras. Serão realizadas ao todo 06 (seis) apresentações, 
sendo 02 (duas) de cada espetáculo, sempre em equipamentos ou espaços públicos de Belo 
Horizonte.

0365/2020
GUIA DE SABERES E FAZERES DA REGIÃO CENTRO-
SUL E OESTE DE BELO HORIZONTE

RENATA FIGUEIREDO BATISTA renatafigueiredo60@gmail.com (31)98841-4534 LITERATURA PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGO R$75.134,86

O projeto consiste na construção de um guia/catálogo que, através de registros escritos e 
fotográficos, evidencia e descreve pessoas e empresas referências no ramo da arte, cultura e 
educação das regionais Centro-Sul e Oeste (Aglomerado da Serra, Santa Lúcia, e Morro das 
Pedras) de Belo Horizonte. O projeto visa contemplar verdadeiramente a arte, cultura e 
educação das referentes regiões.

0367/2020 2º FÓRUM DE FOTOPERFORMANCE LUCAS DUPIN MELO lucasdupinmelo@gmail.com (31)97581-6525 ARTES VISUAIS MOSTRA R$148.000,00

O projeto visa a realização da 2ª edição do FÓRUM DE FOTOPERFORMANCE em BH. 
Para sua próxima edição, o Fórum assume o formato de FESTIVAL, sendo composto por 
palestras, mesas-redondas, residência artística, cursos e por uma exposição coletiva.O 
Festival mobilizará renomados artistas contemporâneos de diferentes gerações ao longo de 8 
semanas com ações totalmente gratuitas, atingindo 3700 pessoas.

0368/2020 CONEXÃO TREM DAS ONZE! SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA sheilaoliva.producao@gmail.com (31)99950-4942
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

CARÁTER EXPERIMENTAL/MULTICATEGORIA R$88.388,89

O ‘’Conexão Trem das Onze’’ é um passeio histórico que conecta as pessoas aos 
equipamentos públicos de Belo Horizonte, à sua arquitetura tombada e à sua história. Em três 
dias de evento, de três centros culturais (Venda Nova, Urucuia e Alto Vera Cruz) sairá um 
trem de rodas com destino ao Complexo Arquitetônico da Lagoa da Pampulha – local que 
será visitado.

0369/2020
FESTIVAL SIMBA - SINERGIA INTERNACIONAL 
MOÇAMBIQUE BRASIL ANGOLA

SAMORA N ZINGA SOARES CARDOSO 
11748929607

samora.nzs@gmail.com / producaosamora@gmail.com (31) 98333-2259 MÚSICA MOSTRA R$137.500,00

O “Festival Sinergia Internacional Moçambique Brasil Angola” ou simplesmente Festival 
SIMBA consiste na realização de um festival cultural internacional em Belo Horizonte, que 
contará com apresentações de música, dança, rodas de contação de histórias e um circuito de 
palestras online

0370/2020
CANDEIA: MOSTRA INTERNACIONAL DE NARRAÇÃO 
ARTÍSTICA

ALINE CÂNTIA CORRÊA MIGUEL alinecantia01@gmail.com/ abrapalavra.cultural@gmail.com (31)99950-4942 LITERATURA MOSTRA R$119.950,00

A Mostra Candeia é um encontro internacional de narradores de histórias, está na sua quinta 
edição e conta com a duração de 07 dias. Serão convidados internacionais, nacionais e de 
Belo Horizonte. Apresentações artísticas, rodas de conversa e oficinas marcam o evento que 
está em sua 5ª edição e desde a primeira vem colocando Minas Gerais no circuito 
internacional da Palavra.

0372/2020
CIRCULAÇÃO SARAU AFROLÍRICAS - EDIÇÃO GRIOTS 
DA DIÁSPORA

ELIZA MARIA COSTA DE CASTRO elizacastro.contato@gmail.com (31)3387-2666 LITERATURA
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$85.134,86

O PROJETO CIRCULAÇÃO SARAU AFROLÍRICAS - EDIÇÃO GRIOTS DA 
DIÁSPORA contemplará 05(cinco) Centros Culturais da Prefeitura de Belo Horizonte. Como 
é conhecido, além da poesia falada, de referências negras e afrocentradas, o Sarau Afrolíricas 
congrega: oficinas de performance de poesia , com microfone aberto à todos os públicos; 
contação de histórias griots e shows musicais de artistas negra(o)s.

0377/2020
FESTIM - FESTIVAL DE TEATRO EM MINIATURA DE 
BELO HORIZONTE

TIAGO A DE OLIVEIRA ME contato@grupogirino.com.br (31)3654-4945 ARTES CÊNICAS OFICINA / WORKSHOP R$149.000,00

O projeto propõe a 9. edição do FESTIM - Festival de Teatro em Miniatura, um dos mais 
importantes festivais de Teatro de Bonecos do país. O objetivo é oferecer uma programação 
gratuita composta por artistas que trabalham com técnicas e linguagens do Teatro de Bonecos 
em Miniatura, através da apresentação de 25 espetáculos, atividades de formação, 
agendamento escolar e acessibilidade em Libras.

0378/2020
SAMBA DA MEIA NOITE – BATE NA MÃO QUEM 
QUISER VADIAR

ALINE HELENA DOS SANTOS
ahproducoes95@gmail.com / 
alinehelnadossantos35@gmail.com

(31)99308-4934
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL 
(SHOW)

R$80.000,00

Circuito de cultura popular, voltado ao samba de roda, expressão cultural diaspórica e negra 
do Brasil atuante em Belo Horizonte e outras cidades, com dois eventos mensais durante nove 
meses, de março a novembro, no ano de 2021. O circuito trará dentro das propostas dezoito 
apresentações em diferentes centro culturais, ilustrando os principais elementos do samba de 
roda.

0385/2020
VIDAS JOVENS NEGRAS IMPORTAM! – SEMINÁRIO 
SOBRE MOBILIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL PELA 
VIDA DA JUVENTUDE NEGRA

CRISTIANE DA SILVA RIBEIRO ribeirocs.psi@gmail.com (31)98703-9444
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

OFICINA / WORKSHOP R$79.500,00

Reunirá experiências de ações artístico-culturais que sensibilizam a sociedade para a 
valorização da vida das juventudes negras. Fará um intercâmbio entre ações artísticas em 
curso nas áreas de maior vulnerabilidade social de BH e ações inspiradoras de outras 
localidades do país.

0388/2020 AMERYKA LEBEN 108 PRODUTORA DE FILMES LTDA matheus@centoeoito.com (31)2511-4744 AUDIOVISUAL FILME DE LONGA-METRAGEM R$147.500,00

“AMERYKA” é um filme de longa-metragem de ficção, inédito, com duração aproximada de 
100 minutos; escrito por Matheus Antunes e Thiago Taves Sobreiro, produzido pela Cento e 
Oito Filmes, dirigido por Thiago Taves Sobreiro e financiado parcialmente pelos editais 
Filme em Minas (SEC-MG) / Arranjos Regionais (FSA-BRDE); produzido e filmado em 
2016, em estágio atual de finalização e pós-produção.

0394/2020 MULAMBO E RISOTO EM: SIRENE" FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO nando51_bama@hotmail.com (31)99380-3645 / 99373-3767 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$79.500,00

O presente projeto propõe a montagem e estréia do espetáculo " Sirene ". Serão sete 
apresentações ao todo. Como parte do processo de criação iremos realizar a oficina 
"Aproximação/ação: Palhaço" - Ministrada por Fernando Oliveira e Francis Severino - 24 
horas/aula - na APAC-Santa Luzia , e a realização de 8 enssaios abertos no CRJ. Um 
processo de criação todo aberto e em diálogo com o público.

0397/2020
RETRATISTAS DO MORRO ACERVO IMAGÉTICO DOS 
FOTÓGRAFOS TRADICIONAIS AGL DA SERRA

KELLY CRISTINA DA SILVA retratistasdomorro@gmail.com (31) 99262-0095
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

AQUISIÇÃO DE ACERVO, EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS

R$74.500,00

O projeto "RETRATISTAS DO MORRO – Acervo imagético dos fotógrafos tradicionais do 
Aglomerado da Serra” tem como proposta realizar a conservação e restauração de imagens 
históricas, raras e inéditas produzidas por fotógrafos retratistas tradicionais que trabalham, 
desde 1970, registrando o cotidiano do Aglomerado da Serra.

0400/2020
PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO DICIONÁRIO BILÍNGUE 
KAIOWÁ-PORTUGUÊS

ASSIS BENEVENUTO VIDIGAL assisvidigal@gmail.com (31)98816-2563
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

PROGRAMA DE RÁDIO R$69.500,00

Este projeto realizará a publicação (ed. Javali) do primeiro dicionário bilíngue Kaiowá-
Português, pesquisado, organizado e escrito pela professora e pesquisadora dra. Graciela 
Chamorro. Serão impressos 3.000 livro, com distribuição gratuita de 90%. Além de 
lançamento (BH) com bate papo entre Graciela e algum representante indígena (MG), 
lançamento em Dourados e oficina de língua Kaiowá (BH).

0417/2020 ELAS FESTIVAL ANA CAROLINA SERRA E MEIRA LINARES anabandeirabranca@gmail.com (31)99984-1128
PATRIMÔNIO/ME
MÓRIA/IDENTIDA
DES CULTURAIS

MOSTRA R$144.500,00

Festival criado por mulheres para promover o empoderamento feminino. Uma equipe de 
produção exclusivamente composta por mulheres, apresentará na sua programação o 
protagonismo feminino em diversas áreas. Entre as atrações estão os setores da música, do 
audiovisual, das artes visuais, do empreendedorismo, da gastronomia, do teatro e da 
literatura. Toda a programação composta por artistas mulheres.

0427/2020
MONTAGEM E ESTREIA DO ESPETÁCULO CAMPO 
MINADO

LUCAS GONÇALVES DE AZEVEDO oficial.luckas@gmail.com (31)98361-7157 ARTES CÊNICAS
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$82.500,00

O artista/pesquisador Luscas Gonçalves, propõe realizar a montagem/temporada do 
espetáculo teatral “CAMPO MINADO” (temática negra); em 09 apresentações em Centro 
Culturais Públicos gerenciados pela FMC e 01 ensaio aberto no Espaço Comum Luiz Estrela 
(Centro Cultural independente). As apresentações e ensaio serão gratuitos nas regiões 
Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Oeste, Norte, Venda Nova.

0430/2020 3° FESTIVAL CAMELO DE ARTE CONTEMPORÂNEA LUIZ EDUARDO SILVA LEMOS casacamelo.arte@gmail.com / luizelemos87@gmail.com (31)98698-7988 ARTES VISUAIS MOSTRA R$146.417,78

o 3º Festival Camelo de Arte Contemporânea busca oxigenar e fortalecer a produção artístico 
visual da cidade, de seus artistas e espaços independentes por meio de uma sequencia de 
ações educativas e exposições, que tem por objetivo alargar o cenário das artes visuais, 
estimular a produção de jovens artistas locais e explorar pensamentos e questionamentos das 
artes visuais

0433/2020 UAUÁ: COTIDIANO INTERMITENTE PRUSSIANA ARAUJO FERNANDES CUNHA pru.afc@gmail.com (31)98445-9898 LITERATURA PUBLICAÇÃO DE REVISTA R$75.134,86

O projeto prevê a produção e publicação do primeiro número da revista “UAUÁ: cotidiano 
intermitente”, dedicada a narrar as vivências de pessoas comuns no cotidiano descontínuo de 
Belo Horizonte. Serão produzidas duas versões, uma em forma de zine e outra em forma de 
podcast, que serão publicadas no formato impresso e em CD, respectivamente, e também 
disponibilizadas digitalmente no site do projeto

0435/2020
SEMINÁRIO POÉTICAS DA INFÂNCIA: LIVRO, 
LITERATURA E LEITURA NA PRIMEIRA INFÂNCIA

CAROLINA PADILHA FEDATTO cria.coletiva.bh@gmail.com (31)97588-3678 LITERATURA OFICINA / WORKSHOP R$83.555,56

O "Seminário Poéticas da Infância: Livro, literatura e leitura na primeira infância" é uma 
atividade de formação e reflexão para educadores, professores, profissionais do livro e 
famílias. O evento oferecerá conferências, mesas-redondas, oficinas e vivências literárias 
sobre o livro, a literatura e a leitura na primeira infância e está previsto para acontecer de 25 a 
28 de agosto de 2021 em BH.

0443/2020 REVISTA MARIMBONDO - EDIÇÃO BOEMIA CAROLINA SOUZA MACEDO carol.smacedo@gmail.com (31) 99821-3626 LITERATURA PUBLICAÇÃO DE REVISTA R$75.802,00
Este projeto dá continuidade à publicação da Revista Marimbondo, uma revista de arte e 
cultura que tem Belo Horizonte como foco e pretende ser uma alternativa de informação e 
reflexão entre a cobertura da agenda cultural e a pontual análise crítica de eventos e produtos.

0464/2020
BLOCADAS - 1º ENCONTRO NACIONAL DE BLOCOS 
FEMINISTAS

MORGANA SOARES RODRIGUES rz.morgana@gmail.com (31) 98978-4407 MÚSICA OFICINA / WORKSHOP R$89.000,00

BLOCADAS é o 1º encontro nacional de blocos de representatividade feminina no Brasil. 
Serão 2 dias de programação com 4 palestras, 8 rodas de conversa com convidadas 
representantes de outros grupos de carnaval pelo país; 3 oficinas; 1 encontro de baterias 
unificadas na rua e uma noite de shows e apresentações artísticas.

0465/2020
LIBERTÁLIA: GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DO 1O 
DISCO DO COLETIVO DE COMPOSITORES DO ATELIÊ 
ALCOVA LIBERTINA

MARCOS SARIEDDINE ARAÚJO marcossarieddine@gmail.com (31) 9807-7124 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$65.555,56

"LIBERTÁLIA" pretende viabilizar a gravação do primeiro disco autoral do coletivo de 8 
compositores do ateliê Alcova Libertina e sua divulgação em diferentes meios como internet e 
imprensa, além da realização de evento inclusivo (show de lançamento) com entrada gratuita 
em Belo Horizonte. O álbum virtual será disponibilizado gratuitamente para acesso e 
download em diferentes plataformas

0466/2020
QUEERENTENA LUGAR DE FALA - TEMPORADA 
ESPECIAL

GABRIELA DOS SANTOS DOMINGUEZ dominguez.maquiagem@gmail.com (31)99167-3260 AUDIOVISUAL FILME DE CURTA-METRAGEM R$97.500,00

"QUEERENTENA Lugar de fala - Temporada Especial" visa produzir, roteirizar, executar, 
gravar e finalizar 5 episódios do webshow Queerentena (12 a 15 min),5 programas 
complementares (5min) e 10 vídeos (até 45 seg), a serem veiculados gratuitamente pelas redes 
sociais com temas e convidados especiais abordando com humor e ironia reflexões e aflições 
da contemporaneidade sobretudo do público LGBTQI+.

0467/2020 COLETIVO DE CINEMA - REGIONAL OESTE
4 FOLHAS AUDIOVISUAIS E PRODUÇÕES 
CULTURAIS LTDA

rochajardim@gmail.com (31) 3047-8879 / 98634-2535 AUDIOVISUAL OFICINA / WORKSHOP R$88.000,00

Coletivo de Cinema oferecerá a 90 estudantes da rede pública de ensino de Belo Horizonte 
duas oficinas dedicadas à descoberta da arte cinematográfica. Por meio de metodologia que 
envolve análise e criação de filmes, promoveremos o desenvolvimento de habilidades criativas 
e críticas dos alunos. O projeto prevê a produção de filmes a partir de coletivos formados ao 
longo do processo.

0471/2020 FESTIVAL IMUNE RAPHAEL BRUNO GOMES E SALES raphasalesviolao@gmail.com (31)99498-8928 MÚSICA MOSTRA R$149.500,00

Terceiro Festival IMuNe - Instante da Música Negra com seguintes ações: Pitching: rodada 
de negócios entre os artistas selecionados e compradores de shows, tendo mentorias prévias 
para artistas negrxs selecionadxs. Showcase: shows de curta duração de quatro artistas 
selecionados via edital. Imune Experience: shows do Coletivo IMuNe, um artista de 
relevância regional e artista de peso nacional.

0478/2020
FID 2021 - FÓRUM INTERNACIONAL DE DANÇA (26 
ANOS)

ATÔMICA ARTES LTDA. adriana@fid.com.br / adriana@adrianabanana.com (31)8463-2755 ARTES CÊNICAS MOSTRA R$149.000,00

O FID 2021 - Fórum InterNacional de Dança completa 26 anos dando início a um novo 
processo de busca pelo rumo da arte e da cultura brasileira propondo ser espaço de mediação 
entre a sociedade e a universidade. O FID - PALCO UNIVERSITÁRIO 2021 pretende ser um 
marco na história do FID e da dança ao se dedicar a dar destaque a produção artística 
realizada no ambiente universitário.

0479/2020
GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DO ÁLBUM CANTA 
LAGOINHA DE MOISÉS PESCADOR

MOISÉS HENRIQUE SOUSA SILVA 
074.111.406-27

moisespescador.oficial@gmail.com (31)97556-0496 MÚSICA GRAVAÇÃO DE CD / ÁLBUM MUSICAL R$64.500,00
O projeto visa a produção do álbum Canta Lagoinha do cantor e compositor Moisés 
Pescador, propondo a valorização da cultura negra através de 10 canções que expressam a 
história, o conhecimento e as expressões tradicionais e populares do bairro Lagoinha.

0482/2020 JAM - FESTIVAL DE CINEMA E SOUND SYSTEM CARLA ALICE APOLINÁRIO ITALIANO carlitaliano@gmail.com -31 AUDIOVISUAL MOSTRA R$147.463,00

O projeto "JAM - Festival de Cinema e SoundSystem" propõe realizar o primeiro evento 
multisetorial no país inteiramente dedicado ao diálogo entre música e cinema por meio de 
uma imersão na cultura sound system. As ações visam: Ciclo de Oficinas, Mostra de 3 dias 
com exibição de 6 filmes no MIS - Cine Santa Tereza e Festival de 2 dias de música, cinema 
e dança no Viaduto das Artes, Barreiro.

0490/2020 REDUTOS DO SAMBA
PATRICK LOMMEZ GOMES 03919812697 - 
ARCANJOS PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO

arcanjosproducao@gmail.com (31) 99184-2023 MÚSICA MOSTRA R$149.000,00

UM FESTIVAL PARA PROMOVER OS ARTISTAS MINEIROS E GERAR RENDA 
PARA OS REDUTOS TRADICIONAIS DO SAMBA EM BH. TRÊS BARES DA 
CAPITAL DE DIFERENTES REGIÕES DA PERIFERIA RECEBERÃO RODAS 
TAMBÉM COM CONVIDADOS NACIONAIS, COMO FORMA DE AUXÍLIO PÓS-
PERÍODO DE QUARENTENA. UM QUARTO EVENTO OCORRERÁ NA RUA, EM 
LOCAL DE FÁCIL ACESSO E GRATUITO, COM A GASTRONOMIA DE MAIS 9 
REDUTOS E SHOWS DE DEZENAS DE ARTISTAS.

0502/2020 ARQUITETURA DOS SONS - CIRCULAÇÃO LEANDRO CÉSAR DA SILVA contatoleandrocesar@gmail.com (31 99709-1844 MÚSICA
EXPOSIÇÃO (PRODUÇÃO, MONTAGEM E / OU 
CIRCULAÇÃO)

R$76.360,00

O presente projeto prevê o lançamento e a circulação do concerto "Arquitetura dos Sons" do 
músico, compositor e construtor de instrumentos Leandro César. Os concertos acontecerão 
em 5 (cinco) espaços culturais da cidade de Belo Horizonte no qual, cada apresentação será 
adequada à realidade local, aproveitando assim, as potencialidades de cada edificação.

0506/2020 DOPS: UMA ARQUEOLOGIA DA VIOLÊNCIA SANZIO DOLABELA CANFORA sanziocanfora@yahoo.com (31)99972-2751 AUDIOVISUAL FILME DE LONGA-METRAGEM R$147.040,00

“DOPS: uma arqueologia da violência” é um documentário (aprox. 90 min.) que explora as 
evidências das modificações que o prédio do DOPS da Polícia Civil-MG sofreu, com a 
finalidade de repressão política, e também a disputa narrativa que se deu durante as 
investigações da CPI do Sistema Carcerário em 1997. Modificações no prédio e testemunhos 
de quem conhece sua história fundamentam seu argumento.



0508/2020
FESTIVAL CRIATURA - 2° FESTIVAL DE ARTES 
INTEGRADAS DE BELO HORIZONTE

ANA CAROLINA BORGES DE ANDRADE 
09487536680

vaitomandobh@gmail.com (31) 99526-7349 MÚSICA MOSTRA R$142.988,00

Projeto de capacitação em Artes Integradas, através de oficinas, rodadas de conversas e 
apresentações artísticas. Na 2 edição, segue explorando os diálogos entre as linguagens 
artísticas e as artes como espaço de interação entre setores diversos da sociedade. As 
atividades possibilitam trocas sobre artes, tecnologia,educação, cidade e fazem do festival 
uma ferramenta de trabalho em rede crescente.

0514/2020
23º FESTCURTASBH - FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CURTAS DE BELO HORIZONTE

ASSOCIAÇÃO PRÓ-CULTURA E 
PROMOÇÃO DAS ARTES - APPA

projetos@appa.art.br (31)3224-1919 AUDIOVISUAL MOSTRA R$147.500,00

O projeto visa à realização do 23º FestCurtasBH - Festival Internacional de Curtas de Belo 
Horizonte, no Cine Humberto Mauro e nas dependências do Palácio das Artes, em agosto de 
2021. O Festival contribui significativamente para a difusão de filmes de curta-metragem e a 
ampliação do público interessado em ver e pensar esse formato, considerando seus aspectos 
estéticos, políticos e históricos.


